
WOOL SO COOL 

Benetton e o projeto Woolmark:  
100% fibra natural  

 

A United Colors of Benetton apresenta “Wool and Cool”, uma forte 

explosão de cores, em parceria com a The Woolmark Company para 
a temporada Outono/Inverno 2019-2020, com um projeto que 

envolve toda a rede de 5.000 pontos de venda. “Wool and Cool” 
inclui uma coleção de camisolas com certificação Woolmark, que 

abraçam a estética divertida da Benetton, com uma abordagem 
ambientalmente consciente.  

À medida que os consumidores estão cada vez mais atentos à 
qualidade do que vestem, a origem da fibra de lã e o seu impacto 

ambiental foram elementos essenciais para esta colaboração. Para 
comemorar esta nova exigência, a campanha defende os atributos 

inerentes à lã Merino, a fibra premium da natureza. 
A coleção capitaliza sobre benefícios da lã Merino – suavidade, 

qualidade e solidez das cores que traz as cores brilhantes à coleção, 

uma estética icónica da Benetton. 
 

O compromisso do Grupo Benetton com o meio ambiente começa na 
fibra e acompanha toda a cadeia de fornecimento, com a 

participação do Grupo no relatório do Greenpeace Destination Zero – 
Seven Years of Detoxing the Industry. O Grupo Benetton foi 

confirmado como uma das principais empresas que aderiram ao 
Compromisso de Desintoxicação. 

 
As camisolas certificadas Woolmark são feitas com fios italianos em 

lã Merino Australiana 100% extra fina, uma fibra 100% natural, 
renovável e biodegradável, e peças que representam a alma colorida 

da Benetton, os básicos.  
Vai fazer parte da Coleção uma peça especial, desenhada por Jean-

Charles de Castelbajac, diretor artístico da United Colors of 

Benetton, para as coleções para homem e mulher. Jean-Charles 
explica o que o inspirou a criar esta peça: “Inspirei-me nos meus 

doces favoritos com um gosto particular e diferente dos outros, tal 
como o estilo Benetton. O preto e nossas cores emblemáticas 

ressurgem num ritmo pós-moderno como uma obra de arte Pop ".  
Trata-se de um pulôver de gola alta, em jacquard às riscas e motivo 

geométrico, mangas pretas contrastantes e punhos coloridos. É uma 
peça unissexo, resultado de uma mistura de conhecimentos técnicos 

e com uma sensação totalmente natural. A isto juntam-se os básicos 
da Benetton, que vão das camisolas de gola alta às camisolas finas e 

pulôveres para usar sob casacos e blusões. Wool so cool. 
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